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Resumo: Este trabalho trata da importância do estabelecimento de requisitos 
funcionais (RF), não-funcionais (RNF) e organizacionais no desenvolvimento de 
software educacional para pessoas com deficiência visual com intuito de apoiar a 
aprendizagem colaborativa. Visando facilitar a compreensão das necessidades 
específicas de pessoas com deficiência visual segundo a teoria de Vigotski, 
utilizamos inicialmente a técnica i* de modelagem organizacional para construir os 
modelos de dependências estratégicas e de razões estratégicas em um ambiente de 
aprendizagem colaborativa. A partir destes modelos, definimos um conjunto de 
requisitos organizacionais, funcionais e não-funcionais para um sistema 
computacional de apoio a educação de pessoas com deficiência visual.  Os 
requisitos funcionais foram descritos através da técnica de Casos de Uso na UML. 
Obteve-se como resultado deste trabalho a elicitação, análise e negociação, 
modelagem e validação de 43 requisitos funcionais, 43 casos de uso e 11 requisitos 
não-funcionais, além do diagrama de casos de uso resultante. 

Palavras chave: Aprendizagem colaborativa, deficiência visual, engenharia de 
requisitos, software educacional, modelagem organizacional. 

1   Introdução 

Historicamente, cada sociedade tem-se relacionado com a pessoa com deficiência de 
acordo com as suas concepções de homem, valores culturais e crenças. Iniciou-se pelo 
ato de abandono, da exterminação, da expiação com a prática da caridade, da 
segregação, do assistencialismo para a integração e, finalmente, para uma proposta de 
inclusão educativa e, conseqüentemente, social. Essas questões demonstram que tem 
ocorrido uma evolução nas relações entre a sociedade, dita normal, e as pessoas com 
deficiência. 

Para compreender a relação social do deficiente no decorrer da história, é necessário 
conceber que o homem procura, primeiramente, satisfazer as suas necessidades básicas 
de sobrevivência, as quais necessariamente determinam o estabelecimento das relações 
sociais. Para atender esta premissa, incontestavelmente para qualquer sujeito com 



    

 

deficiência ou não, estão postas as seguintes condições: a) as relações humanas estão 
voltadas para a satisfação de suas necessidades básicas, b) é necessário produz de meios 
para satisfazê-las e 3) estabelecer relações de exploração com a natureza.  

Bianchetti e Freire [2] afirmam que o “organismo humano é capaz de aplicar o 
equipamento que possui por constituição a uma ampla escala de atividades, que estão em 
constante variação”. Assim, uma parcela significativa de pessoas necessita de condições 
especiais para ter acesso ao sistema formal de educação e ao mercado de trabalho. São as 
pessoas com deficiência.  

Neste contexto, Vigotski [28] apresenta uma série de conceitos que auxiliam o 
entendimento do universo relacionado a pessoa com deficiência  e a dependência do 
mesmo em relação ao processo de aprendizagem colaborativa [9]. Para entender melhor 
os conceitos apresentados por Vigotski, neste trabalho utilizamos a técnica i* [29]. A 
modelagem apresentada facilitará o entendimento do relato do processo adotado na 
obtenção de requisitos a serem considerados no desenvolvimento de software 
educacional destinado ao usuário em questão. As características e especificidades destes 
usuários tornam mais crítico o processo de elicitação, análise e documentação de 
requisitos, estabelecendo-o como ponto fundamental para o sucesso no desenvolvimento 
deste tipo de software. Estas questões evidenciam a necessidade de estabelecer requisitos 
que possam contribuir no processo de aprendizagem colaborativa destes usuários.  

O presente artigo está estruturado da seguinte forma: Na seção 2, aborda-se os  
conceitos relacionados a cegueira e a visão reduzida, bem como apresenta-se um breve 
relato sobre aspectos relacionados a inclusão educacional. Estas especificidades 
reforçam a necessidade de estabelecer adequadamente um conjunto de requisitos para o 
desenvolvimento de software educacional para estes tipos de usuários. A seção 3 trata da 
utilização da técnica i* para compreender a concepção da pessoa com deficiência na 
perspectiva teórica de Vigotski, a qual permite modelar e demonstrar as dependências 
existentes entre os diferentes atores envolvidos no processo da aprendizagem 
colaborativa.  Na seção 4 apresenta-se aspectos relacionados a aprendizagem 
colaborativa promovida por meio de recursos de informática, os quais têm por finalidade 
dar suporte a prática docente no processo de ensino-aprendizagem de pessoas com 
deficiência visual.  A seção 5 trata de estudos realizados para estabelecer um conjunto de 
requisitos segundo as necessidades das pessoas cegas e das pessoas com visão reduzida, 
utilizando principalmente de técnicas relacionadas ao processo de engenharia de 
requisitos, bem como apresenta-se um conjunto de requisitos elicitados e modelados 
através das técnicas de Caso de Uso em UML. Na seção 6 apresenta-se o processo de 
validação dos requisitos e na seção 7 faz-se as considerações finais. 

2   Conceituando cegueira e visão reduzida 

Segundo Bruno [10], a cegueira caracteriza-se pela ausência total de visão até a perda da 
projeção de luz, sendo que o processo de aprendizagem, neste caso, ocorrerá por meio da 
integração dos sentidos tátil – cinestésico – auditivo – olfativo – gustativo. Para a pessoa 
cega o sistema braile é o principal meio de leitura e escrita. Nos primeiros anos de vida 
escolar da criança cega o sistema braille é importantíssimo porque facilita a 
alfabetização e permite a ela escrever de forma correta a ortografia das palavras. Em 
termos pedagógicos, a pessoa com visão reduzida é identificada como sendo àquela que 
lê tipos impressos ampliados ou se utiliza de auxílio de potentes recursos ópticos, sendo 
que o processo educacional ocorrerá por meio de leitura, escrita e as atividades diárias se 



desenvolverão de acordo com as possibilidades do uso do resíduo visual existente na 
pessoa, além do auxílio de recursos ópticos específicos. A avaliação da visão subnormal, 
reduzida ou baixa visão deve ser feita mediante dois procedimentos, sendo um a 
avaliação clínico-funcional realizada por médico oftalmologista e o outro a avaliação 
funcional feita por pedagogo, devendo ambos serem especializados em visão subnormal. 
A avaliação clínica consiste em: diagnóstico e prognóstico, avaliação da acuidade visual 
para perto e longe, avaliação do campo visual, avaliação da sensibilidade aos contrates e 
visão de cores, prescrição e orientação de recursos ópticos especiais. Em face disto, é 
necessário ressaltar que a elaboração de requisitos para o desenvolvimento de software 
educacional para atender o aluno cego ou com visão reduzida, deve ser realizada 
considerando tanto os aspectos da avaliação clínica como os da avaliação funcional.  

2.1 Aspectos relacionados a inclusão educacional 

O discorrer sobre inclusão educacional pressupõe o oposto, a exclusão educacional, a 
qual perpassa pela exclusão social. Isto demonstra que a inclusão deve ser vista e 
analisada no contexto e na dimensão social em que ela ocorre. Vê-se que a inclusão 
educacional é uma das faces da inclusão social [20]. Esta é uma reflexão importante 
mais não será discutida e nem analisada neste artigo. 

Ao analisar a questão da exclusão educacional, no sentido de estar fora do processo, 
constata-se que isso também passa pela preparação e comprometimento do professor em 
atender e propiciar condições adequadas para promover a aprendizagem do aluno com 
deficiência. Dessa forma, as produções de materiais didáticos devem ser somadas a 
adequação do espaço físico, a preparação do professor e dos alunos para receber o aluno 
com deficiência para, efetivamente, promover o desenvolvimento de suas 
potencialidades no ambiente escolar. Compreender que um aluno com deficiência visual 
não possui atraso de sua capacidade cognitiva em decorrência da cegueira é fundamental 
para estimular as suas potencialidades em termos de aprendizagem. Os recursos 
pedagógicos contribuem neste processo. Para o caso específico da deficiência visual é 
necessário construir processos alternativos que transmitam a informação e o 
conhecimento por vias que não sejam necessariamente a visão. Um destes recursos é o 
software educacional. Entretanto, para usá-lo como recurso é preciso que o mesmo possa 
ser desenvolvido utilizando requisitos básicos capazes de atender as especificidades de 
usuários com algum tipo de deficiência.  

3 Utilizando a Técnica i* para compreender a concepção da pessoa 
com deficiência na perspectiva teórica de Vigotski 

É importante fazer uma breve descrição da técnica i* antes de apresentar o modelo que 
representa a concepção da pessoa com deficiência na perspectiva teórica de Vigotski 
[28]. A técnica i* objetiva possibilitar a representação/modelagem de aspectos 
organizacionais envolvidos com processos [29]. Basicamente, permite descrever 
aspectos de intencionalidade e motivações envolvendo atores em um ambiente 
organizacional.  Do ponto de vista da Engenharia de Requisitos, i* auxilia na 
compreensão do ambiente organizacional (incluindo potenciais sistemas de software), 
bem como permite explorar propostas alternativas de sistemas mostrando como o 
ambiente de trabalho, envolvendo atores da organização (processos de negócio), seria 



    

 

afetado e modificado para atender e suportar a implantação de alguma proposta 
alternativa. Assim, i* pode auxiliar na importante tarefa atribuída a engenheiros de 
requisitos, que é a de avaliar os impactos que a introdução de novos sistemas podem 
causar nos participantes (atores) da organização, como também nos clientes destas 
organizações. Basicamente, esta técnica provê uma compreensão das razões (“Porquês”) 
que estão associadas aos requisitos de software. Para descrever o ambiente 
organizacional, i* propõe dois modelos: O Modelo de Dependências Estratégicas (SD) e 
o Modelo de Razões Estratégicas (SR). Neste artigo exploraremos o uso do Modelo de 
Dependências Estratégicas e o Modelo de Razões Estratégicas. O Modelo de 
Dependências Estratégicas é composto por nós e ligações. Os nós representam os atores 
no ambiente e as ligações são as dependências entre os atores. Por ator entende-se uma 
entidade que realiza ações para obter objetivos no contexto do ambiente organizacional. 
Atores dependem uns dos outros para obter objetivos. O ator que depende de alguma 
forma de outro ator é chamado de Depender e o ator que atende e satisfaz o Depender é 
denominado de Dependee. O objeto ou elemento de dependência entre Depender e 
Dependee é denominado de Dependum. Portanto, haverá relacionamentos do tipo 
Depender → Dependum → Dependee. As dependências apresentadas neste modelo 
podem ser de diferentes tipos, tendo como base o tipo do Dependum. Existem quatro 
tipos de dependências propostos em i* conforme segue: objetivo, tarefa, recurso e 
objetivo-soft. Na dependência de objetivo o Depender depende do Dependee para 
modificar um estado do mundo. O Dependee tem como papel satisfazer/alcançar um 
objetivo para o Depender. Na dependência de tarefa o Depender depende do Dependee 
para executar uma atividade, sendo de responsabilidade do Depender mostrar o caminho 
como isto será feito. No entanto, não é fornecido para o Dependee “o porquê” da 
realização da tarefa. Na dependência de recurso o Depender depende do Dependee em 
relação à disponibilidade de um recurso, seja ele físico ou de informação. Isto significa 
que o Dependee deve fornecer um recurso que o Depender necessita para realizar outras 
atividades no ambiente organizacional. Na dependência de objetivo-soft define-se 
objetivo-soft como um objetivo cuja avaliação de realização é bastante subjetiva e o seu 
significado não é claramente conhecido. Geralmente, o entendimento e avaliação do 
objetivo-soft acontecem ao longo do processo da realização de tarefas associadas com o 
objetivo-soft. Estes objetivos-soft são também referenciados como requisitos não-
funcionais no contexto da Engenharia de Requisitos.  

Na figura 1 apresentamos as notações gráficas utilizadas na técnica i* para 
representar atores e dependências entre os mesmos. Tendo como base estes elementos 
definidos para o modelo de dependências estratégicas, tanto as intenções quanto 
motivações e objetivos organizacionais podem ser modelados e várias alternativas para o 
desenvolvimento de sistemas computacionais podem ser avaliadas, optando-se por 
aquela que melhor satisfaça os objetivos de todos os stakeholders.   

 
Fig. 1. Notações gráficas utilizadas na técnica i* 



Após esta breve descrição da técnica i*, apresentamos na figura 2 o modelo de 
dependências estratégicas para um ambiente de aprendizagem colaborativa envolvendo 
as pessoas com deficiência visual.  

O diagrama apresentado na figura 2 tem por finalidade permitir a visualização das 
relações de dependências existentes entre os atores: aluno cego, aluno com visão 
reduzida, aluno vidente, professor, escola/universidade e o software para deficientes 
visuais. Cabe ressaltar que os atores “aluno cego” e “aluno com visão reduzida” são 
visualizados como tipos de “Aluno com Deficiência Visual”. Esta relação é expressa em 
i* através do relacionamento ISA. Observa-se que as dependências “mudar a cor da 
fonte” e “mudar a cor da tela”, “imprimir texto no formato adequado”, “Ampliar 
tamanho da fonte na leitura de texto” são objetivos específicos do ator “aluno com 
visão reduzida” em relação ao ator “software para deficientes visuais”. Já as 
dependências “ler textos utilizando o retorno sonoro”, “Obter resposta sonora para 
todas as ações”, são metas fundamentais que devem ser satisfeitas pelo software para 
deficientes visuais, objetivando viabilizar o uso do computador pelo ator “aluno com 
deficiência visual”.  Finalmente visualiza-se o objetivo “testar teclado” que é uma meta 
que deve ser satisfeita pelo software para deficientes visuais, objetivando o teste do 
teclado por parte do ator “Aluno cego”. 

 
Fig. 2.  Modelo de dependências estratégicas elaborado para um ambiente de 
aprendizado 

 



    

 

O diagrama apresenta também as relações de dependências do tipo objetivo “interação 
com o entorno”, “superar a conseqüência social do defeito” e alcançar 
“desenvolvimento cognitivo e psicológico”, entre “aluno com deficiência visual” e os 
atores “aluno vidente”, “escola/universidade” e “professor” que expressam, segundo 
Vigotski, que a pessoa com deficiência necessita de outros atores sociais para alcançar 
estas metas consideradas essenciais para o seu desenvolvimento. As dependências do 
tipo objetivo “tratamento igualitário nas atividades escolares” e “acessibilidade ao 
material e ao espaço da escola” entre o ator “aluno com deficiência visual” e  “aluno 
vidente” e “escola/universidade” expressam dependências existentes do deficiente 
visual em relação aos procedimentos adotados tanto da escola quanto do professor que 
possibilitarão um tratamento e acesso igualitário do mesmo na realização das diversas 
atividades escolares.  

Na figura 3, visando obter uma maior aprofundamento no entendimento deste 
ambiente, realizamos a construção modelo de razões estratégicas no qual expressamos os 
meios, formas, alternativas que os atores que desempenham um papel de dependee nos 
relacionamentos consideram na satisfação de suas dependências. Nesta figura podemos 
observar que a dependência do tipo objetivo Ampliar tamanho da fonte ou figura na 
leitura de texto entre o aluno com visão reduzida e o software para deficientes visuais é 
satisfeito internamente pelo ator software através da tarefa Ampliar tamanho da fonte, a 
qual é decomposta nas sub-tarefas Aluno seleciona o texto ou figura a ser ampliado, 
Sistema altera a fonte ou figura conforme definido pelo aluno e pelo objetivo Aluno 
define o tamanho da fonte ou figura. Este último objetivo possui dois meios para ser 
satisfeito. Esta situação é expressa através do uso do mecanismo meio-fim entre Utilizar 
tecla de atalho pré-definida, Digitar tamanho da fonte ou figura e o objetivo Aluno 
define o tamanho da fonte ou figura representando que o aluno pode redefinir o tamanho 
da fonte ou figura de duas formas: através do uso de teclas de atalho pré-definidas ou 
digitando o tamanho desejado da fonte ou figura. 

Assim, para levar a cabo a obtenção do objetivo Ampliar tamanho da fonte ou figura 
na leitura de texto é necessário que as três atividades já mencionadas sejam realizadas. 
Da mesma forma, verificamos que a dependência do tipo objetivo Mudar a cor da fonte 
entre o aluno com visão reduzida e o software para deficientes visuais é satisfeito 
internamente pelo ator software através da tarefa Mudar a cor da fonte, a qual é 
decomposta  nas sub-tarefas Aluno seleciona o texto cuja cor será alterada, Aluno 
escolhe a cor existente na palheta de cores e Sistema realiza alteração da cor da fonte. 
Estas três sub-tarefas devem ser realizadas para que o objetivo Mudar a cor da fonte seja 
satisfeito. Podemos também visualizar na figura 6 que a dependência do tipo objetivo 
Mudar a cor da tela entre o aluno com visão reduzida e o software para deficientes 
visuais é satisfeito internamente pelo ator software através da tarefa Mudar a cor da tela 
a qual é decomposta  nas sub-tarefas Aluno escolhe a cor existente na palheta de cores e 
Sistema realiza a alteração da cor da tela. Estas duas sub-tarefas devem ser realizadas 
para que o objetivo Mudar a cor da tela seja satisfeito. A dependência do tipo objetivo 
Imprimir textos no formato adequado entre o aluno com visão reduzida e o software para 
deficientes visuais é satisfeito internamente pelo ator software através da tarefa Imprimir 
textos no formato adequado, a qual é decomposta  nas sub-tarefas Aluno abre arquivo a 
ser impresso, Aluno define formato adequado, Aluno envia arquivo para impressão e O 
sistema imprime o texto no formato especificado. Estas quatro sub-tarefas devem ser 
realizadas para que o objetivo Imprimir textos no formato adequado seja satisfeito. 



 
Fig. 3 Modelo de dependências estratégicas elaborado para um ambiente de aprendizado 
 
Na figura 3 também podemos observar a dependência do tipo objetivo Ler textos 
utilizando retorno sonoro entre o ator aluno com deficiência visual e ator software para 
deficientes visuais. Esta dependência é satisfeita internamente pelo software através da 
tarefa Ler texto utilizando resposta sonora, a qual é decomposta nas sub-tarefas Aluno 
abre o arquivo para leitura e O sistema inicia a leitura do texto de forma sonora, bem 
como pelo objetivo Aluno seleciona o texto a ser lido.  O objetivo Aluno seleciona o 
texto a ser lido pode ser levado a cabo por três meios os quais são Leitura do texto 
completo, Leitura do texto por parágrafo e Leitura do texto por linha. O mecanismo 
meio-fim é utilizado para relacionar estas três atividades à obtenção do objetivo Aluno 
seleciona o texto a ser lido. A outra dependência do tipo objetivo Obter Resposta sonora 
para todas as ações entre o ator aluno com deficiência visual e o ator o software para 
deficientes visuais é satisfeita internamente pelo software através da tarefa Emitir 
resposta sonora, a qual é decomposta nas sub-tarefas Aluno realiza uma ação no 
teclado, Sistema identifica a ação realizada e O sistema emite a resposta sonora de 
acordo com a ação.  Estas três sub-tarefas devem ser realizadas para que o objetivo 
Obter Resposta sonora para todas as ações seja satisfeito. Finalmente, a dependência do 
tipo objetivo Testar teclado entre o ator Aluno Cego e o ator software para deficientes 
visuais é satisfeita internamente pelo software através da tarefa Testar teclado a qual é 
decomposta nas sub-tarefas Aluno Aciona qualquer tecla do teclado e Sistema emite 



    

 

mensagem sonora de acordo com a tecla acionada. Estas duas sub-tarefas devem ser 
realizadas para que o objetivo Testar teclado seja satisfeito. 

4 Aprendizagem colaborativa promovida por meio de recursos de 
informática aplicados a educação de pessoas com deficiência visual. 

Há evidências que grupos cooperativos atingem níveis mais avançados de pensamento, 
retendo a informação por mais tempo que os alunos que trabalham individualmente. 
Neste aspecto, se houver recursos tecnológicos capazes de propiciar o acesso ao 
conteúdo sistematizado pela escola ao aluno com deficiência visual, isto possibilitará que 
este possa estar em igualdade de condições com as demais crianças para participar do 
próprio processo educacional, inclusive em termos de estar experienciando o processo de 
aprendizagem colaborativa, no ambiente de sala de aula.  

Desta forma, necessariamente os recursos relacionados à informática deverão 
atender, minimamente, os requisitos que sejam capazes de propiciar interação com a 
máquina, tanto ao aluno cego quanto ao aluno com visão reduzida. Além disso, deve dar 
condições a ambos de acessar os conteúdos disponíveis, quer estejam na internet ou em 
softwares educacionais. O tópico a seguir trata dos estudos realizados para estabelecer 
um conjunto de requisitos funcionais e não-funcionais para atender as necessidades da 
pessoa com deficiência.   

5. Estudos para estabelecer um conjunto de requisitos segundo as 
necessidades das pessoas cegas e das pessoas com visão reduzida 

Segundo Sommerville [24], as atividades do processo de engenharia de requisitos são 
essenciais para garantir que o software desenvolvido satisfaça os requisitos dos 
usuários/clientes. Neste processo é fundamental compreender que erros produzidos no 
inicio destas atividades e descobertos em estágios posteriores do desenvolvimento 
causam freqüentemente custos elevados de correção [7] [8].   

Para iniciar efetivamente o desenvolvimento de um determinado software é 
necessário ter estabelecido todos os aspectos que servirão de base para o processo de 
engenharia de requisitos [15] [18] [24]. Nesta pesquisa especificamente as entradas 
tomadas como base para o processo de engenharia de requisitos foram os documentos de 
domínio vinculados as necessidades especiais dos deficientes visuais, as recomendações 
das Conferências Mundiais de Jontien – Tailândia [27], de Salamanca – Espanha [5], de 
Tessalônica – Grécia [6], a Constituição Federal do Brasil [4], as teorias de 
aprendizagem [21] [23] [17], o estudo da defectologia  [22] [28] e o estudo da 
tiflotecnologia [19]. A partir da base teórica realizada a luz da revisão da  literatura, fez-
se contato com a Associação Cascavelense de Deficientes Visuais 1[1], explicando quais 
os objetivos da pesquisa. Com os membros da Diretoria dessa entidade foram agendadas 
quatro reuniões de trabalho com duração de duas horas cada, bem como com um grupo 
de (10 a 15) pessoas cegas e com visão reduzida para discutir os requisitos para o 
desenvolvimento de software educacional. Os aspectos relacionados a questão 

                                                           
1 Associação Cascavelense de Deficientes Visuais possui 450 sócios em diferentes níveis de escolaridade, 

sendo que em torno de 10% utilizam o computador para atividades relacionadas a educação e ao trabalho. 



pedagógica foram analisadas por pedagogos cegos e pedagogos com visão reduzida que 
faziam parte do grupo definido pela ACADEVI [1].  

Todas as fases do processo de engenharia de requisitos (elicitação, análise e 
negociação, especificação, modelagem e validação) foram consideradas imprescindíveis 
para obter um conjunto de requisitos capazes de atender adequadamente as 
especificidades de aluno cego ou com visão reduzida. Foi utilizada a técnica de casos de 
uso para modelar os requisitos funcionais do sistema, considerando inicialmente os 
modelos de dependências estratégicas e de razões estratégicas descritos na figuras 2 e 3. 
Cabe ressaltar que a técnica de casos de uso na UML tem-se mostrado bastante efetiva 
no processo de desenvolvimento. Está técnica é a chave na maioria dos processos de 
desenvolvimento orientados a objetos, tais como Rational Unified Process – RUP [16] e 
Catalysis [12]. Segundo Booch et.al. [3] os casos de uso na Linguagem de Modelagem 
Unificada (UML) são utilizados para descrever o uso de um sistema por atores, sendo 
realizado neste caso a descrição de uma seqüência de passos e operações que um usuário 
deve executar para interagir com o sistema no intuito de realizar uma tarefa ou alcançar 
um objetivo. Cabe ressaltar também que em Santander [25] apresenta-se uma proposta 
para derivar casos de uso a partir de modelos em i*. Este trabalho também auxiliou-nos 
no processo de descoberta e descrição dos casos de uso para o software educacional para 
pessoas com deficiência visual.  

Assim, observou-se que devido as especificidades desses usuários (ator cego e ator 
com visão reduzida), foi fundamental definir os casos de uso com a participação e 
colaboração dos mesmos, evitando assim o re-trabalho no processo de engenharia de 
requisitos. Esta condição também permitiu ao engenheiro de requisitos maior 
compreensão das necessidades deste tipo de usuário, o que contribui decisivamente na 
qualidade do produto a ser desenvolvido. A seguir, apresenta-se na figura 4 uma 
descrição de um subconjunto de casos de uso, de um total de 43, descobertos após a 
análise dos modelos descritos nas figuras 2 e 3, bem como através das diversas 
interações com os stakeholders envolvidos. 

 
Caso de Uso 1: Ampliar tamanho da fonte ou figura na leitura do texto 
Objetivo: O aluno com visão reduzida deseja ampliar o tamanho da fonte ou figura para melhor 
leitura 
Atores: aluno com visão reduzida. 
Pré-condições: Arquivo a ser manipulado já aberto 
Condição final de Sucesso: fonte ou figura ampliada 
Cenário Principal: 
1. O caso de uso inicia quando o aluno seleciona o texto ou figura a ser ampliado; 
2. O aluno define o tamanho da fonte ou figura através do uso de uma tecla pré-definida; 
3. O sistema altera a fonte ou figura conforme definido pelo aluno; 
Extensões  
2a) O aluno define o tamanho da fonte ou figura digitando o tamanho da fonte ou figura desejado. 
Caso de Uso 2: Mudar a cor da fonte 
Objetivo: O aluno com visão reduzida deseja modificar a cor da fonte no texto 
Atores: aluno com visão reduzida. 
Pré-condições: Arquivo a ser manipulado já aberto 
Condição final de Sucesso: Cor da fonte alterada 
Cenário Principal: 
1. O caso de uso inicia quando o aluno com visão reduzida seleciona o texto cuja cor será alterada; 
2. O aluno com visão reduzida escolhe a cor existente na palheta de cores; 
3. O sistema realiza a alteração da cor da fonte no texto 



    

 

Caso de Uso 3: Mudar a cor da tela 
Objetivo: O aluno com visão reduzida deseja modificar a cor da tela para uma melhor visualização 
Atores: aluno com visão reduzida. 
Pré-condições:  
Condição final de Sucesso: Cor da tela alterada 
Cenário Principal 
1. O caso de uso inicia quando o aluno com visão reduzida escolhe a cor existente na palheta de 
cores visando mudar a cor da tela atual; 
2. O sistema realiza a alteração da cor da tela. 
Caso de Uso 4: Ler texto utilizando resposta sonora   
Objetivo: O aluno com visão reduzida ou cego deseja realizar a leitura de um texto através de 
resposta sonora.  
Atores: Aluno com visão reduzida e aluno cego. 
Pré-condições:  
Condição final de Sucesso: Texto lido com retorno sonoro  
Cenário Principal: 
1. O caso de uso inicia quando o aluno com visão reduzida ou aluno cego abre o arquivo para 
leitura; 
2. O aluno com visão reduzida ou cego seleciona o texto completo a ser lido; 
3. O sistema inicia a leitura do texto de forma sonora. 
 Extensões: 
2a) o aluno seleciona a leitura do texto por parágrafo; 
2b) o aluno seleciona a leitura do texto por linha; 
3a) o aluno pode interromper a leitura em qualquer momento apertando uma tecla. 
Caso de Uso 5: Imprimir textos no formato adequado  
Objetivo: O aluno com visão reduzida deseja imprimir um texto no tamanho e cor especificados. 
Atores: Aluno com visão reduzida. 
Pré-condições:  
Condição final de Sucesso: Texto impresso no formato adequado 
Cenário Principal: 
1.O aluno com visão reduzida abre o arquivo a ser impresso; 
2.O aluno com visão reduzida define o formato de impressão no que tange a cor e tamanho; 
3.O aluno com visão reduzida solicita a impressão; 
4.O sistema imprime o texto no formato especificado 
Caso de Uso 6: Obter resposta sonora para todas as ações  
Objetivo: O aluno com visão reduzida ou cego deseja obter retorno sonoro para qualquer ação no 
sistema. 
Atores: Aluno com visão reduzida e aluno cego 
Pré-condições:  
Condição final de Sucesso: Retorno sonoro para qualquer ação 
Cenário Principal: 
1.O aluno com visão reduzida ou cego realiza uma ação no teclado; 
2.O sistema identifica a ação realizada; 
3.O sistema emite resposta sonora de acordo com a ação 
Caso de Uso 7: Testar o teclado 
Objetivo: O aluno cego deseja testar o teclado. 
Atores: Aluno cego. 
Pré-condições: Software ativado. 
Condição final de sucesso: Realização de teste do teclado pelo aluno cego. 
Cenário principal: 
1. O caso de uso inicia quando o aluno cego  aciona qualquer tecla do teclado. 
2. O sistema emite através do sintetizador a mensagem sonora correspondente a tecla acionada. 



Extensões: 
Dependendo do domínio do software deverá usar gravação em voz humana. 

Fig. 4. Subconjunto dos casos de uso descritos para um sistema computacional que atende aos 
requisitos de deficientes visuais em um processo de aprendizagem colaborativa. 

Na figura 5, apresentamos uma versão reduzida do diagrama de (43) casos de uso para 
o software educacional para pessoas com deficiência visual. Este diagrama considera os 
casos de uso descobertos a partir dos modelos organizacionais descritos nas figuras 2 e 
3. Cabe ressaltar que os atores aluno cego e aluno com visão reduzida herdam todos os 
casos de uso associados ao ator aluno com deficiência visual. Estes atores foram 
relacionados via mecanismo de generalização. 

Os diagramas de casos de uso são importantes por representar as funcionalidades do 
sistema a partir do ponto de vista do aluno cego e do aluno com visão reduzida, 
mostrando também os tipos de relacionamentos existentes entre os casos de uso. O 
diagrama de casos de uso completo pode ser obtido em [13]. 
 

6. Validação de requisitos com o uso das técnicas de revisão e 
prototipação. 

A atividade de validação foi realizada para verificar se os requisitos apresentados no 
documento atendiam todas as necessidades e aspectos que os usuários desejariam do 
software pretendido. Para realizar esta atividade de validação utilizou-se as técnicas de 
revisão e prototipação. A técnica de revisão consiste em revisar os requisitos, utilizando-
se de um grupo de pessoas que analisam, discutem e apontam os melhores caminhos 
para solucionar os problemas encontrados durante o processo de elicitação, análise e 
negociação e especificação. Nesta  revisão foram ajustados os termos que causavam 
conflitos e ambigüidade nas descrições dos requisitos e casos de uso , sendo que, ao final 
desta fase foi gerado um documento contendo um conjunto de 43 requisitos funcionais, 
43 casos de uso e 11 requisitos não-funcionais, os quais foram validados pelos usuários 
cegos e pelos usuários com visão reduzida, membros da Acadevi.  Já, a técnica de 
prototipação consiste no desenvolvimento de um protótipo. Neste trabalho foi 
desenvolvido um protótipo para validar alguns casos de uso considerados críticos pelos 
usuários. Foram validados por meio do protótipo desenvolvido os seguintes casos de 
uso: Caso de Uso 1: Ampliar tamanho da fonte ou figura na leitura do texto, Caso de Uso 
2: Mudar a cor da fonte, Caso de Uso 3: Mudar a cor da tela e Caso de Uso 6: Obter 
resposta sonora para todas as ações. Para avaliar os casos de uso: Caso de uso 1 - 
Ampliar tamanho da fonte ou figura na leitura do texto, Caso de uso 2 - Mudar a cor da 
tela e Caso de uso 3 – Mudar a cor da tela desenvolveu-se uma tela com estas condições 
de uso. Ao ser ativado o software estes requisitos aparecem, e, são os responsáveis pelas 
possibilidades de criar contrastes  adequados entre fonte e tela, ao usuário com visão 
reduzida. Foram realizados testes com diversos usuários com visão reduzida para 
identificar as melhores opções de cores para os contrastes (tela/letra). Após realização 
dos testes, conclui-se que a escolha das cores pelos usuários era algo muito pessoal e 
subjetiva, pois, usuários com a mesma patologia visual emitiam respostas totalmente 
diferentes, dificultando assim a definição das cores (fonte/tela). Constatada esta 
condição, definiu-se que este requisito seria atendido com a disponibilização de uma 



    

 

palheta de 16 cores, já existente no Windows, e que a mesma seria localizada no rodapé 
da página do software. Estes requisitos foram validados com o uso do protótipo, 
conforme demonstram as figuras 6 e 7. 

 

 

Fig. 5. Diagrama de Casos de Uso Parcial do software educacional para pessoas com deficiência 
visual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Telas do protótipo com tamanho de         
letras,  cor das letras e cor de tela padrão 

 
Para o caso específico do Caso de Uso 6: Obter resposta sonora para todas as ações a 

ser emitida pelo software, realizou-se, por meio do protótipo, a validação utilizando o 
“sintetizador de voz” e a gravação em voz humana. Neste caso, as duas opções foram 
consideradas válidas pelos usuários. Entretanto, ressaltaram que a voz humana é de 
melhor qualidade, sendo mais agradável para ouvir. Salientaram também que 
dependendo do usuário e do domínio de aplicação do software, a mensagem sonora deve 
ser gravada em voz humana, principalmente quando o aplicativo desenvolvido for 
destinado às crianças.  

Fig. 7. Tela do protótipo com tamanho de letras, 
cor das letras e cor de tela alterados, criando um 
contraste. 



7. Considerações Finais 

Cabe ressaltar que parte deste trabalho é uma evolução de Santander&Silva [26]. Neste 
artigo, apresentamos inicialmente através da técnica i*, os principais elementos inerentes 
ao processo de aprendizagem colaborativa que envolve pessoas com deficiência visual 
segundo a visão de Vigotski, considerado como um dos maiores pesquisadores da área.  
A partir dos modelos organizacionais construídos utilizando-se a técnica i*, 
apresentamos um sub-conjunto, de um total de 43 requisitos funcionais, 43 casos de uso 
e 11 requisitos não-funcionais que podem ser aplicados no desenvolvimento de software 
educacional para pessoas com deficiência visual. Neste sentido, alguns requisitos deste 
estudo já estão sendo utilizados no desenvolvimento do software xLupa – um ampliador 
de tela inteligente, para pessoas com visão reduzida. Esse projeto xLupa está sendo 
financiado pelo CNPq2. Entre os trabalhos relacionados com softwares destinados às 
pessoas com deficiência visual podem ser citados Leitores e Ampliadores de Ecrã, 
Tradutores de Braille, Ampliadores de Documentos, disponíveis em 
(http://www.lerparaver.com/links_software.html) e Software educacional falando sobre 
História do Brasil [14], o qual teve como base o protótipo deste estudo. Os requisitos 
apresentados nestes sistemas atendem adequadamente as necessidades dos usuários com 
deficiência visual. Contudo, é importante salientar que não foram encontrados na 
literatura da área, referências bibliográficas ou artigos publicados que tratam 
especificamente do processo de engenharia de requisitos voltado para aplicativos 
educacionais para deficientes visuais. Também não foram encontrados processos de 
engenharia de requisitos sistematizados e, que atendam as necessidades específicas das 
pessoas com deficiência visual sob ótica de Vigotski, principalmente em relação ao 
processo de aprendizagem colaborativa de pessoas com deficiência. 
Entre os possíveis trabalhos futuros podemos destacar: 

1. Desenvolver um sistema computacional de ensino a distância para deficientes 
visuais que considere os requisitos expressos neste trabalho e posteriormente utilizar 
este software em estudos de caso buscando avaliar as reais vantagens do uso do 
mesmo em um ambiente escolar de aprendizagem colaborativa. 
2. Incluir na modelagem do sistema o tratamento dos requisitos não-funcionais 
descobertos utilizando a técnica de NFR – Framework [11]. 
3. Ampliar os nossos estudos visando estabelecer os requisitos a serem aplicados 
no desenvolvimento de softwares para as pessoas com paralisia cerebral. 
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